
Zarządzenie Nr 35/2009

Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.

    Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust.1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( DzU z 2005 

roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym ( DzU z 2001 roku Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.2) Wójt Gminy Baboszewo  zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz opracowaną prognozą łącznej 

kwoty długu i informację o stanie mienia komunalnego przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, 

2) Radzie Gminy Baboszewo

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Baboszewo

             mgr inż. Wiesław Przedpełski

1 DzU z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, DzU z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217  i 1218, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 

140, poz. 984, Nr 82, poz. 560

2
 DzU z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 i DzU z 2003 Nr 80 poz.717, Nr.162 poz.1568, DzU z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116  

poz.1203, Nr 167 poz.1759, DzU z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, DzU z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48,  

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218



                                                                                                                                                                                           Załącznik

                                                                                                                                                                                           do Zarządzenia Nr 35/2009

                                                                                                                                                                                           Wójta Gminy Baboszewo

                                                                                                                                                                                          z  dnia 13 listopada 2009 roku

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Gminy Baboszewo na rok 2010

 Nr  ...........

Rady Gminy ........................

z dnia ....................

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, 
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) 
Rada Gminy Baboszewo uchwala, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 23 840 396 zł,  w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 19 791 726 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 4 048 670 zł, 

zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1.  Wydatki w łącznej kwocie 23 840 396  zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16 994 436 zł, 



2) wydatki majątkowe w kwocie 6 845 960 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3.  Wydatki  budżetu obejmują  plan wydatków majątkowych zgodnie  z  załącznikiem nr  2b do niniejszej 
uchwały.

§ 3

1.  Przychody  budżetu  w  wysokości  150  000 zł,  (wolne  środki  150 000  zł  )  przeznacza  się  na  rozchody 
w wysokości 150 000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 150 000 zł ).

2. Przychody budżetu w wysokości 150 000 zł, rozchody w wysokości 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na 
sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną  w wysokości  69 500 zł.  

2. Rezerwy celowe  w wysokości  3 500 zł,  zgodnie  z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.  

 § 6

1. Dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i innych  zleconych 
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i  wydatki  związane z  realizacją  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między 
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.



§ 7

1. Ustala  się  dochody  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz 
wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w  gminnym  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 

2. Ustala  się  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w gminnym  programie  przeciwdziałania 
narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie - zgodnie z załącznikiem nr 8 do 
niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
wysokości:

1) przychody   8 000 zł,

2) wydatki 114 833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały stanowiącym 
zestawienie przychodów i wydatków na 2010r.

§ 10

1. Wydatki  budżetu  gminy  na  zadania  inwestycyjne  na  2010  rok  nieobjęte  wieloletnimi  programami 
inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 11 
do niniejszej uchwały.

3. Wydatki  na  programy  i  projekty  finansowane  z  udziałem  środków  europejskich  i  innych  środków 
pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych  niepodlegających  zwrotowi  zgodnie  z  załącznikiem  nr  12  do 
niniejszej uchwały.



§ 11

1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania  kredytów  i  pożyczek  na  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku  przejściowego  deficytu 
budżetu do wysokości 500 000 zł, 

2) zaciągania zobowiązań:

a) na  finansowanie  wydatków  na  wieloletnie  programy  inwestycyjne,  na  programy 
finansowane  z  udziałem środków europejskich  i  innych  środków pochodzących  ze  źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 11 i nr 
12 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,

3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu 
umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i 
termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

 

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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